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ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
Problems in Performance the Student Support System of the secondary 

School Counselors in Sangkha District under Secondary Educational 
Service Area Office 33 

 
กฤษณา  ไพดี1 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยครูที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 จ านวน 234 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่าโดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .30-.81 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าทดสอบทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยเทคนิค  
Scheffe 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
2.  เปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  เปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ
ด้านการส่งต่อนักเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ : ปัญหาการด าเนินงาน, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
Abstract 
 The purpose of this research were to study and compare the problems of operation of the 
student support system of teachers in Sangkha District Secondary School under Secondary Education 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Service Area Office 33. The sample were 234 people consisted of counselors in the Sangkha Secondary 
School under Secondary education Area Office 33, Inquiry form The estimation scale with the individual 
discriminatory power was between .30-.81 and the whole confidence value equal to .97. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test One-way analysis 
of variance. 
 The research results revealed that  
 1. The problems of the implementation of the student support system in Sangkha Secondary 
School under Secondary Educational Service Area Office 33 in the whole and in each level were at a 
medium level. 
 2. Comparison of problems of operation under the student support system in Sangkha Secondary 
School under Secondary Educational Service Area Office 33, classified by overall work experience and 
each area with statistical significance at the level of .05 
 3. Comparison of operation problems according to the student support system in Sangkha 
Secondary School under Secondary Educational Service Area Office 33, classified by the overall school 
size and each area with statistical significance at the level of .05 except for Getting to know students 
individually Prevention and problem solving for students and the forwarding of students were not 
statistically significant. 
Keywords: Performance problems, Student support system  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนเป็นการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบหนึ่ งที่
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตได้
ร่วมกันวางรากฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 2) เป็นระบบที่
เหมาะสมกับการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนในยุคปัจจุบัน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานที่มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ด้าน (กรมสุขภาพจิต, 2546 : 7) คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ด้านการคัด
กรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนักเรียน ครูที่
ปรึกษาควรเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุก
คน  รวมทั้งการสนับสนุนจากโรงเรียน  โดยการด าเนินการให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในการด าเนินงาน
โดยเฉพาะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ   
 จากรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปรากฏว่าหลายโรงเรียนมีปัญหาคล้ายคลึงกันดังนี้ ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ปัญหาขาด
เรียนนาน และปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหาเหล่านี้แต่ละโรงเรียนมีการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ท้ังนี้แต่ละโรงเรียนมีการร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการประชุมคณะผู้บริหาร ครู
ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 
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 โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครองและผู้บริหารของโรงเรียน ทั้งนี้การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่แต่ละโรงเรียนด าเนินการยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
เช่น ภาระงานของครูที่ต้องรับผิดชอบจ านวนมากครูขาดประสบการณ์ในการท างานเนื่องจากมีครูที่บรรจุใหม่ซึ่งยังขาด
ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ อีกทั้งครูบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อน าไปใช้ในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู
ที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทั้งนี้เพื่อจะน าผล
การศึกษาที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์พัฒนาพร้อมน ามาปรับปรุงแก้ไขในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
 2.   เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน  
และขนาดสถานศึกษา 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 574 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้เกณฑ์การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan,1970, pp. 607-610) ได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 234 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตาม
ขนาดสถานศึกษา  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2  ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) แสดงสถานภาพของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แก่ ประสบการณ์ท างาน และขนาดของสถานศึกษา ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอ
สังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยครอบคลุมแนวการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การส่งต่อนักเรียน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  ตามแบบของลิเคอร์ท 
(Likert)  ซึ่งมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  และน้อยที่สุด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและขั้นตอน 
ดังนี้ 1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา 
อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2. จัด
แบบสอบถาม จ านวน 234 ฉบับ ไปยังครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 33 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่าได้รับคืน 234 ฉบับ คิดเป็น                  
ร้อยละ 100 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริม
นักเรียน และด้านการคัดกรองนักเรียน ส่วนอันดับสุดท้ายคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
  1.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส าคัญในการด าเนินงานจัดท าข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคลอยู่ในระดับมากและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและข้อมูลที่ได้รับจากนักเรียนแต่ละคนมีความ
ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนอันดับสุดท้ายคือ  ข้อมูลแต่ละด้านของนักเรียนรายบุคคลมีความครอบคลุม 
  1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น        รายข้อ เรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ เกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนมีความเป็นมาตรฐานเกณฑ์การ
แบ่งกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนมีความชัดเจนและผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนเพื่อการแบ่งกลุ่มนักเรียนมีความ
น่าเช่ือถือส่วนอันดับสุดท้ายคือ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในการแบ่งกลุ่มนักเรียนมีความถูกต้อง 
  1.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 2 อันดับแรก ได้แก่ การรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
ประชุมร่วมกับโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก และอันดับ  3  ได้แก่ การ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมีความต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนอันดับสุดท้ายคือ  
ครูที่ปรึกษาให้ความสนใจต่อกิจกรรมก่อนเรียน (Home Room) 
  1.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนความเหมาะสมของกิจกรรมที่
สอดคล้องกับลักษณะปัญหาของนักเรียนและทักษะในการให้ค าปรึกษานักเรียนของครู ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ 
โรงเรียนพัฒนาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้และทักษะตลอดเทคนิคในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
  1.5 ด้านการส่งต่อนักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสม่ าเสมอในการติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียน ข้อจ ากัดเวลาเพื่อแก้ปัญหา
นักเรียนของครูที่ปรึกษา และความพยายามของครูที่ปรึกษาในการแก้ไขนักเรียนก่อนการส่งต่อ ตามล าดับ ส่วนอันดับ
สุดท้าย คือ นักเรียนมีความพร้อมกับความช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาและบุคคลอื่น 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
โดยรวมและรายด้านมีปัญหาการด าเนินงานแตกต่างต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ก าหนด โดยครูที่ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี มีปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมากกว่าครูที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี และเมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  
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โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเว้นด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีก าหนด โดยครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มากกว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน มีปัญหาการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า 
 1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านการส่งเสริมนักเรียน และด้านการคัดกรองนักเรียนตามล าดับ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นการด าเนินงานท่ีเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งมีเครื่องมือและวิธีการที่ชัดเจน แต่ครูที่ปรึกษาส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล รวมถึงหลักเกณฑ์หรือตัวบ่งช้ีต่าง ๆ ในการคัดกรอง
นักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ครูที่ปรึกษามีภาระงานด้านการสอนมากมีงานพิเศษมากเกินเวลาที่จะเอาใจใส่
นักเรียน อีกทั้งยังขาดการประสานความร่วมมือกันระหว่างครูที่ปรึกษากับหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขาด
การเอาใจใส่ในส่วนของผู้บริหารหรือจากหน่วยงานท่ีเหนือกว่าระดับโรงเรียน ท าให้ไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนท่ี
แท้จริง ครูที่ปรึกษายังไม่จัดท าข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับนักเรียนท าให้ไม่สามารถมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองข้อมูลนักเรียนให้
เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ์ นาคประวัติ (2553 : 57) ที่ได้
ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขตอ าเภอสอยดาว สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่าปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวเครือ โพธิ์ชัย (2548 : 55) ที่ได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่าปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบที่ครูที่ปรึกษายั งไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดต่างๆทั้งเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการจัดกลุ่มนักเรียนอาจยังไม่ได้มาตรฐานที่แท้จริง ซึ่งผู้วิจัยได้
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า มีประเด็นส าคัญในรายด้านที่ผู้วิจัยน ามา
อภิปราย ดังนี ้
  1.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส าคัญในการด าเนินงานจัดท าข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และข้อมูลที่ได้รับจากนักเรียนแต่ละคนมีความถูกต้อง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเยี่ยมบ้าน ท าให้ไม่ได้ข้อมูลนักเรียนที่ชัดเจนตามสภาพความเป็นจริง อาจเนื่องมาจาก
ครูที่ปรึกษามีภาระงานมาก ไม่มีเวลาเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  ผู้บริหารให้ความส าคัญ สนับสนุนงบประมาณด้านการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้อย ท าให้ครูที่ปรึกษาขาดแคลนงบประมาณในการออกเดินทางเพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน ขาดแคลน
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งบประมาณในการจัดอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย เหลืองอ่อน (2548 : 72 ) ที่
ได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรี ยนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ความเป็นจริงของข้อมูลที่ได้รับจากนักเรียนแต่ละบุคคล และความเป็นจริงของข้อมูลที่ได้
จากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) เนื่องจากครูที่ปรึกษายังไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงจากตัวนักเรียนเอง การกรอก
ข้อมูลในแบบประเมินพฤติกรรมนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อมูลจริงจากนักเรียนเองหรือไม่ นักเรียนอาจมีการ
ปิดบังข้อมูลจริงเกี่ยวกับตนเองไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตน โดยเฉพาะนักเรียนที่เริ่มเป็นวัยรุ่น มักให้
ความไว้ใจกับเพื่อนมากกว่าครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษาเองมีภาระงานมากเกินที่จะตรวจความถูกต้องของข้อมูลได้อีกทั้ง
ประสบการณ์การท างานของครูที่ปรึกษายังน้อยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา เรืองไพศาล (2547 : 51) พบว่าครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ไม่ได้รับความสะดวกในการออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งท าให้
ไม่ได้ข้อมูลนักเรียนที่ชัดเจนตามสภาพความเป็นจริง อันเนื่องมาจากครูที่ปรึกษามีภาระงานที่มาก ไม่มีเวลาขาดการ
สนับสนุนในด้านงบประมาณ 
  1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง  
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก เกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนมีความเป็นมาตรฐาน เกณฑ์การ
แบ่งกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนมีความชัดเจน และผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนเพื่อการแบ่งกลุ่มนักเรียนมีความ
น่าเช่ือถือ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่ปรึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านการแนะแนวโดยตรง และยังขาดความรู้
ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคัดกรองนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินพฤติกรรมนักเรียน
การได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานของโรงเรียนจึงไม่เห็นความส าคัญของการออกเยี่ยมบ้าน ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับครูที่ปรึกษา เมื่อ
ครูไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การพิจารณาท่ีชัดเจนก็จะท าให้เกิดปัญหาในด้านการคัด
กรองนักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย เหลืองอ่อน (2548 : 73 ) ที่ได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่าครูที่ปรึกษาขาด
ความเช่ือมั่นในแบบพฤติกรรมของนักเรียน (SDQ) จึงท าให้ส่งผลมาถึงด้านการคัดกรองนักเรียนว่าข้อมูลที่คัดกรองนักเรียน
ไม่มีความน่าเช่ือถือ เพราะด้วยสภาพการที่ครูที่ปรึกษาส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ไม่มีโอกาสได้
เห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน 
  1.3  ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  เรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการประชุม
ร่วมกับโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก  ส่วนการด าเนินงานการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมีความต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ท้ังนี้เนื่องจากการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
หรือกลุ่มมีปัญหา ให้มีคุณภาพตามความคาดหวังของโรงเรียนและชุมชน  (กรมสุขภาพจิต, 2546) แต่การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมนักเรียนนั้นมีข้อจ ากัดคือโรงเรียนไม่ได้ด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ขาดการ
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรมและการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธนา  เรืองไพศาล (2547 : 52) ที่ได้ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีพบว่าปัญหา
การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวเครือ  โพธ์ิชัย   (2548 : 54)  ที่ได้ศึกษาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่าปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ บุญสมพงษ์ 
(2550 : 72) ที่ศึกษาปัญหาการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตราด ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบการติดตามที่ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการด าเนินงาน 
  1.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก สัมพันธภาพระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน ความเหมาะสมของกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับลักษณะปัญหาของนักเรียน และทักษะในการให้ค าปรึกษานักเรียนของครู ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีบุคลากรโยกย้ายบ่อย ครูที่บรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์และเทคนิคใน
การให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาภรณ์  นาคประวัติ (2553 : 61) พบว่า ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ครูจะต้องมีความเข้าใจนักเรียน ต้องมีทักษะในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
และควรตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียน หรือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นใน
การสร้างกิจกรรมที่สามารถแก้ปัญหาของนักเรียนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวเครือ  โพธ์ิชัย (2548 : 52) ที่
กล่าวว่าครูที่ปรึกษามีภาระงานมาก มีเวลาเอาใจใส่นักเรียนน้อยลง ท าให้มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษากับ
นักเรียน และนักเรียนไม่มีความเช่ือศรัทธาครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรี  โพธิ์ส านัก (2550 : 53) ที่ได้ศึกษาปัญหา
และการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 กล่าว
ว่าภาระงานสอนของครูมีมากจึงท าให้สัมพันธภาพของครูกับนักเรียนน้อยลง 
  1.5 ด้านการส่งต่อนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย  3  อันดับแรก ได้แก่  ความสม่ าเสมอในการติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียน ข้อจ ากัดเวลาเพื่อแก้ปัญหา
นักเรียนของครูที่ปรึกษา และความพยายามของครูที่ปรึกษาในการแก้ไขนักเรียนก่อนการส่งต่อตามล าดับทั้งนี้อาจ
เนื่องจากครูที่ปรึกษามีเวลาให้นักเรียนน้อยบางครั้งไม่มีการติดตามแก้ไขหรือดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ท าให้การแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครูที่ปรึกษาบางคนขาดทักษะวิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้กับ
นักเรียนในการแก้ไขพฤติกรรม ท าให้นักเรียนไม่ไว้วางใจที่จะเข้ามาปรึกษาหารือ และไม่ยอมรับการช่วยเหลือ การแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนจึงไม่ต่อเนื่อง และนักเรียนไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงจัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย  
เหลืองอ่อน (2548 : 74) ที่ได้ศึกษา ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 กล่าวว่าครูที่ปรึกษาอาจคิดว่าเมื่อส่งต่อนักเรียนให้กับครูแนะแนว ครู
ฝ่ายปกครอง จึงท าให้การติดตามผลการส่งต่อนักเรียนของครูที่ปรึกษาไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร และฉันทนา  จันทร์บรรจง (2546 : 54) ที่กล่าวว่าครูมีปัญหาข้อจ ากัดเวลาเพื่อการ
แก้ปัญหานักเรียน เนื่องจากครูที่ปรึกษามีภาระงานการสอนและงานพิเศษมาก 
 2.  ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา  
  2.1  ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอ
สังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี ระบุว่ามีปัญหาการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์การท างาน 10 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต่ั้งไว้ว่าปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอสังขะ สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้อง
กับวิจัยของสมคิด บุญมา  (2552 : 81) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนท่าเกษม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยไม่เกิน 10 
ปี มีปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์สูง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญ
นา บุญเคน  (2554 : 63)  พบว่าสภาพการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีประสบการณ์สอนน้อย
กว่า 5 ปี และประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และสอดคล้องกับวิจัยของมณฑา จ าปาเหลือง (2546 : 71) ได้ท าวิจัย
เรื่อง การศึกษาปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ตราด พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่ ากว่า 10 ปี มีปัญหามากกว่าครูที่มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่ง
การที่ครูมีประสบการณ์ท างานต่างกัน ส่งผลให้การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดประสิทธิภาพ 
เช่น คุณครูที่บรรจุใหม่ที่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ คือ ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
และด้านการส่งต่อนักเรียน อีกทั้งคุณครูบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อไป
ใช้บร ิหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเร ียนต่อไป เมื ่อ เปร ียบเทียบประสิทธฺิภาพการด าเน ินงานแล้ว คร ูผู ้ที ่ที
ประสบการณ์มากจะสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนขนาดของสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาการด าเนินงานมากกว่าครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านการคัดกรองนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
  2.2 ปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอ
สังขะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเว้นด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยครูที่
ปรึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาการด าเนินงานมากกว่าครูที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางยังขาดปัจจัยหลายด้านในการบริหารและการด าเนินงานบุคลากรส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยขาดทักษะในการท างาน จ านวนนักเรียนมีค่อนข้างมากแต่จ านวนครูน้อยไม่เหมาะสม
กับจ านวนนักเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กถึงแม้มีจ านวนครูน้อยแต่ครูแต่ละคนรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนสามารถดูแล
ได้อย่างทั่วถึง และบุคคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประดิษฐ์ สวัสดี (2543 : 54-56) พบว่า บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันจะมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวลิต จินดารัตน์ (2551 : 66) พบว่า ขนาดโรงเรียน
ต่างกัน การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่จะมีความพร้อมของบุคลากรที่จะคอยให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน ครูมีภาระในการสอนและการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนที่แยกงานงานออกมาท า  มีครูแนะแนว
โดยตรงมีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กครูต้องมีหน้าที่การสอนจ านวนคาบมาก ท างาน
หลายอย่างในคนเดียวกัน ท าให้ครูไม่มีเวลาในการให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือนักเรียน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุทธิรัตน์ หัตถกิจ (2552 : 72) พบว่าปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พบว่าครูที่สอนในโรงเรียน
ขนาดกลางมีปัญหาการด าเนินงานมากกว่าครูที่สอนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งข้อมูลทะเบียนโรงเรียนในสังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2551 พบว่าครู 1 คนต้องรับผิดชอบนักเรียน 28 ถึง 31 
คน ส่งผลให้ครูไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงาน ชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่สูงมากนัก โรงเรียนต้องให้
ความส าคัญต่อการท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการด าเนินงาน หากการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองขาด
ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงปัญหา
ต่างๆในการด าเนินงานจึงพบได้น้อย  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าวิจัยไปใช้ 
  จากผลการศึกษาเพื่อให้การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกิดประโยชน์กับนักเรียนและได้มาตรฐานอย่าง
แท้จริง ผู้ศึกษาได้สรุปข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างถูกต้อง ครูที่ปรึกษาควรออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อให้รู้จักนักเรียนมากขึ้น 
และผู้ปกครองให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง  

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมีเกณฑ์ในการคัดกรองนักเรียนท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
เข้าใจง่าย มีความเป็นมาตรฐานในการแบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์นักเรียนมีความน่าเช่ือถือและตรงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด 

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรมีการประสานงาน ระหว่างผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนร่วมกัน และควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองทางด้าน
วิชาการอย่างเต็มศักยภาพและให้ขวัญก าลังใจอย่างต่อเนื่อง  

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ทุกฝ่ายต้องมีความร่วมมือกัน ทั้งผู้ปกครอง   ครูที่ปรึกษา ครู
แนะแนว ครูฝ่ายกิจการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจังและมีความต่อเนื่อง 

5. ด้านการส่งต่อนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรมีเวลาให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ พยายามแก้ไขปัญหานักเรียน
อย่างเต็มความรู้ความสามารถก่อนที่จะส่งต่อนักเรียนและข้อมูลของนักเรียนที่ต้องการส่งต่อต้องมีถูกต้องและความชัดเจน
และต้องมีการติดตามประเมินผลการส่งต่อนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

2.  ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1.  ควรมีการศึกษาปัญหาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุม  

ทั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
  2.  ควรมีการศึกษาปัญหาในเรื่องของการเยี่ยมบ้านนักเรียน ของครูที่ปรึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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